
שמי הלילה של סמרקנד היו צלולים וקרים. 
במשך כל הלילה בערה האש תחת הסיר הענק 
הסמיכה,  הסומלק  דייסת  הרף  ללא  עורבבה  שבו 
המאכל המסורתי של הנברוז )Navruz(, ראש השנה 
היתר  בין  שנחגג  מסגרת(,  )ראו  המסורתי  הפרסי 
ונקבצו  הגיעו  נשים  ועוד  עוד  באוזבקיסטן.  גם 
סביב הקדרה הגדולה. עטופות במעילים, מטפחות 
זהב  חיוך  הלילה.  מצינת  נרתעו  לא  הן  לראשיהן, 
רחב הצטייר על פניהן. בעוד כל אחת מהן בוחשת 
בתורה, הן שרו שירים לקראת השנה החדשה. חלק 
מהשירים היו עולצים ושמחים וחלקם נוגים, מלאי 
כמיהה וגעגוע. אם הייתה זו כמיהה אל הטוב שהיה 

או אל הטוב שעוד צפוי לא יכולתי לדעת. 
הגדולה  וההתקבצות  הלוהבת  המדורה  מראה 
סביבה היה חריג במחאלה, השכונה המסורתית. כמו 
רוב השכונות האוזבקיות, גם היא אפרורית למראה 
שהסמטאות  בעוד  מבית.  רק  וצבעונית  חוץ  כלפי 
תוחמו בחומות אבן גבוהות שיצרו אווירה אפלולית 

חופשות בחו"ל
תיירות
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סמרקנד מקסימה ויפהפייה כמו עיר 
מהאגדות, על האדריכלות המרשימה 

שלה, אריחי הקרמיקה, האריגים והרקמות. 
מעניין במיוחד לבקר בה בחג הנברוז, ראש 

השנה הפרסי, שחל השבוע ונחגג שם 
בשמחה גדולה < יותם יעקבסון

כוחו של האמיר הצולע
טימור,  האמיר  עם  מכול  יותר  מזוהה  סמרקנד 
המוכר יותר בכינוי הגנאי שלו טימור לנג, "הצולע", 
בשנת  סין  לכיבוש  מסעו  במהלך  לעולמו  שהלך 
1405 לספירה. בעוד שהאזורים שכבש הוחרבו עד 
האמיר  ופיאר.  טיפח  הוא  בירתו  עיר  את  היסוד, 
טימור הציג את עצמו כצאצא של ג'ינגס חאן, וזאת 
)Bibi Hanum(, שבאה  חאנום  ביבי  לאשתו,  הודות 
דווקא  בכדי  לא  המונגולי.  הכובש  של  ממשפחתו 
היא מכל נשותיו נקברה בקבר נפרד וגדול הניצב 

מול המסגד הגדול, הקרוי על–שמה.
האגדה מספרת שלאחר ניצחונו המזהיר בהודו שב 
טימור לעירו כשעמו אלפי עבדים ותשעים פילים 
הודיים. כשנודע לביבי חאנום שבעלה בדרכו חזרה 
המסגד  של  הבנייה  מלאכת  את  לסיים  חפצה  היא 
העז  בה,  מאוהב  שהיה  העבודה,  מנהל  בואו.  קודם 
לבקש ממנה נשיקה בתמורה לסיום מלאכתו בזמן. 
בפנים  אך  שונה,  הקליפה  ביצים:  כמו  הן  "הנשים 
כוסות  שתי  והביא  האיש  מיהר  לו.  ענתה  זהות", 

מסביב לעולם

>

מלאכות הנשים. רקמת 
סוזני, גני פרחים מעשה 

חוט ומחט, וקשירת 
שטיח. שטיח פרסי לא 

אורגים כמו שטיח קילים, 
אלא  קושרים

בצבע
עיר ארוגה

צילומים: יותם יעקבסון

אף שסגריריות החורף עודנה שולטת בנוף, בכל מקום 
מניצים פרחי המשמש ומהדרים את הנוף בתפרחות 
מבושמות. מראה העצים יפה במיוחד במטעים רחבי 
הידיים בפאתי העיר, או במתחמים העתיקים שבהם 
אריחי  מצופים  קירות  רקע  על  הפריחה  נראית 

קרמיקה מזוגגים בשלל גוונים של כחול. 
כמה  יש  שפע,  המסמלת  הסומלק,  דייסת  לצד 
של  שולחנותיהם  על  שעולים  נוספים  מאכלים 
החוגגים. בפינת חדר הסעודה מוצבת תמיד קערה 
המסמלת  מונבטת,  חיטה  וצומחת  עולה  שממנה 
תחייה והתחדשות, כיאה ליום שממנו והלאה שעות 
האור הולכות ומתרבות. כשהתארחתי אצל משפחה 
ימים לאחר החג, קיבלתי כקינוח את  יהודית כמה 
הסומלק. "יש לך זכות גדולה מאוד לאכול ממנו", 
ביודעי  תמהתי,  זה,  איך  המארחת.  לי  הבהירה 
את  לאשר  מיהרה  המארחת  יהודי.  מאכל  לא  שזה 
גם  השכנות  יחסי  שבמסגרת  הסבירה  אבל  דבריי, 
והבחישה,  ליל השירה  אל  מוזמנות  וחברותיה  היא 

ומקפידות להשתתף בו בכל שנה.

מיוחדת.  בצבעוניות  ניחן  הבתים  פנים  וקודרת, 
חוט  מעשה  פרחים  גני  תלויים  מהקירות  חלק  על 
ניצנים  מסתלסלים,  גבעולים  של  רב  ערב  ומחט, 
רקמות  הן  אלה  נפרסים.  כותרת  ועלי  תפוחים 
מסורתי  באופן  המוענקות  המפורסמות,  הסוזאני 
אוזבקיסטן  נשות  של  הפיצוי  מהנדוניה,  כחלק 
מישוריו.  ושיממון  הנוף  צחיחות  על  למשפחותיהן 
בזמן הנברוז, סככו מעל חלק מהחומות עצי  עתה, 
משמש נטולי עלווה אך עמוסי פריחה, דומה לזו של 

השקדייה.

יום חדש מאיר
פירוש המילה נברוז הוא "יום חדש". הנברוז מסמל 
את היום ראשון של האביב ואת תחילת השנה. הוא 
נחגג ב–21 במארס, יום השוויון של האביב. שיא החג 
הוא הרגע שבו השמש חוצה את קו המשווה השמימי 
הנברוז  הלילה.  לאורך  משתווה  היום  אורך  ושבו 
בנברוז  פורים.  חג  של  מקורו  גם  הנראה  ככל  הוא 
באוזבקיסטן חוגגים גם את מועד פריחת המשמשים. 

זכוכית: אחת מלאה מים והשנייה וודקה. אמר לה: 
ואגיע  וודקה  אשתה  יקרה,  לא  ודבר  מים  "אשתה 
שנכשלה  חאנום  ביבי  הבינה  השביעי".  לרקיע 
בוויכוח, נשקה לו נשיקה לוהטת, והבנייה הסתיימה 
רצה  את שאירע,  ושמע  לעיר  טימור  כששב  בזמן. 
להרוג את שניהם. לאחר שראה את המבנה, החליט 
שופץ,  טרם  המסגד  הארכיטקט.  את  רק  להרוג 
שלא  אי–אפשר  אולם  מתפוררים,  ממנו  וחלקים 
להתפעל משער הכניסה העצום, כשלושים מטרים 

גובהו. 
טימור עצמו נקבר במתחם מפואר ביותר, המכונה 
ימיו.  של  האדריכלות  פאר  את  ומהווה  אמין,  גור 
לאחר שג'הנגיר, בנו ויורשו המיועד, הלך לעולמו, 
הועיד המצביא את נכדו להיות יורש, אלא שגם הוא 
הלך לעולמו. לימים הסב נקבר לצדו. אפשר לשער 
מה רבה הייתה התדהמה כאשר בעיר שאהריסאבז 
)Shahrisabz( שיחקו כמה ילדים בסמוך לקברו של 
שאבד.  הכדור  בעקבות  בקרקע  ונעלמו  ג'האנגיר 
של  ששמו  גדולה  מצבה  גילו  הם  שנחשף  בבור 

טימור נחקק עליה.
מי שהוזמן לברר את מקום קבורתו האמיתי של 
המצביא היה גראסימוב, שהתמחה בשחזור תווי פנים 
על–פי הגולגולת. כדי לחשוף את שלדו של האמיר 
הוא עבר על האיסור המפורש ופתח את הקבר. בני 

שער הכניסה למתחם 
גור אמין. אחוזת הקבר 

של טימור לנג, פאר 
האדריכלות של ימיו 

מסגד בהאדור. אחד 
המבנים היפים בכיכר 

הרגיסטאן. הכיפה 
המוזהבת מסמלת את 

הסתיו המזוהב של העיר 
הכנת הסומלק, 

הדייסה של החג. לילה 
של בחישה ושירה 

מסורת, קדם פסחא
באותם  כמעט  ופסחא  פסח  יוצאים  השנה  גם 
תאריכים, מה שלא מפתיע לאור מוצאו היהודי 
שלו  האחרונה  שהסעודה  והעובדה  ישו  של 
ליל  סעודת  לוודאי  קרוב  הייתה  תלמידיו  עם 
הסדר. מי שנמצא בחו"ל בשבוע הזה, במיוחד 
להציץ  לו  מומלץ  הקתוליות,  המדינות  באחת 
ולחוות מקצת אירועי הפסחא, הלוא הם אירועי 

 .)Semana Santa( השבוע הקדוש
המונח מציין את השבוע שבו התרחשו כניסתו 
הנוצרית,  המסורת  לפי  לירושלים  ישו  של 
של  א'  ב"יום  נפתח  הוא  ותחייתו.  צליבתו 
 6( שישי  יום  באפריל(.   1( התמרים"  כפות 
שישי  "יום  הוא  היהודי,  פסח  ערב  באפריל(, 
הטוב" במסורת הנוצרית, שלפיה התקיימה בו 
עצמו  הפסחא  א',  ביום  הוא  והסיום  הצליבה, 

)Easter Sunday(, המציין את התחייה. 
וריאציות,  אין–ספור  יש  הזה  הבסיס  על 
חגיגיות,  תהלוכות  הוא  להן  המשותף  אבל 
תלבושות  עם  מרשימות,  פעם  לא  צבעוניות, 
תקופתיות והרבה ניצבים, ו/או המחזות של חיי 
ישו ובעיקר מותו. בספרד מתקיימות תהלוכות 
ובמצנפות  בגלימות  צועדים  של  מרשימות 
מחודדות. כדאי להתעניין במקום שבו שוהים 

ולראות מהי הגרסה המקומית. 
איפה: כל העולם הנוצרי, במיוחד ספרד  

מתי: 1 עד 8 באפריל

קדם פסחא, השטן בסיציליה
לשבוע  ביותר  המעניינות  הווריאציות  אחת 
סיציליה.  האיטלקי  באי  מתרחשת  הקדוש 
ייחודית:  מסורת  יש   )Prizzi( פריצי  בעיירה 
מלאך המוות מופיע, מלווה בשני שדים, והללו 
ריקוד  פוצחים בריקוד מסורתי מיוחד, הנקרא 
את  המסמל   ,)Abballu de li Diavuli( השדים 

המאבק הנצחי שבין הטוב לרע.
המקום,  בני  כפריים  הם  והשטן  השדים 
בצהוב  )השטן  מיוחדות  טוניקות  הלובשים 
ועורות  ברזל  מסיכות  עם  באדום(  והעוזרים 
איתם  לרקוד  בקהל  אנשים  ומכריחים  עיזים, 
ברחוב. כדי להוסיף חטא על פשע, הם גוררים 
בכוח  ומוזגים  הקרוב  הבר  אל  הקורבן  את 
רק  נפסקת  השדים  הוללות  לגרונו.  משקה 
ישו  של  פסליהם  "נפגשים"  בכנסייה  כאשר 

ומריה, ואז כולם חוגגים, רוקדים ושותים. 
איפה: העיירה פריצי )Prizzi(, לא רחוק מפלרמו

מתי: 8-1 באפריל
www.prolocohippanaprizzi.it :אינטרנט

קדם פסחא, גרסת ירושלים
והקדם– הפסחא  מאווירת  קצת  לטעום  כדי 

צליינים  המוני  רחוק.  לנסוע  חייבים  לא  פסחא 
שבו  המקום  בירושלים,  לחגוג  באים  נוצרים 
בברית  המסופרים  המאורעות  לאמונתם  אירעו 
החדשה. ב"יום א' של כפות התמרים" צועדים 
כמה אלפי צליינים קתולים מכל העולם במורד 
שרים   דקלים,  כפות  מחזיקים  הם  הזיתים.  הר 
העתיקה  לעיר  ונכנסים   )Hossana( "הושענה" 
האתיופים  המאמינים  האריות.  שער  דרך 
ובתיפוף.  בשירה  הקבר  כנסיית  באזור  צועדים 
בהמשך באים גם הארמנים, הקופטים והסורים, 

על מנהגיהם השונים. 
איפה: ירושלים, העיר העתיקה

מתי: 1 באפריל
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פלשו  ממש  יום  באותו  כי  לספר  יודעים  סמרקנד 
הושבו  שבו  ביום  וכי  המועצות,  ברית  אל  הנאצים 
מולות  השתתפו  שבו  בטקס  למקומן,  העצמות 
מוסלמים, אירע הניצחון הגדול בסטלינגרד, בשנת 
1943. גראסימוב גילה שקברו של האמיר הוא המבנה 
המוכר בסמרקנד, ולא הקריפטה שהתגלתה במקרה. 

שערי גן עדן פתוחים לכול
אותם  לפקוד  ביותר  הקסומים  המקומות  אחד 
הוא מתחם שאחי זינדה )Shaki Zinda(. בחג הנברוז 
רוחשות דבורים סביב עצי המשמש הפורחים סביב 
ימי  בראשית  כבר  התקדש  המתחם  הכניסה.  שער 
האסלאם, כאשר נקבר כאן אוסאמה אבן–עבאס, בן 
דודו של מוחמד. מסופר שהאיש הגיע לכאן לקראת 
אך  לאסלאם,  להטיף  כדי  השביעית  המאה  אמצע 
פסוק  ישנו  בקוראן  הפרסים.  על–ידי  להורג  הוצא 
הגורס שאוסאמה הוא האדם הדומה ביותר למוחמד. 
וירד  בידו  הערוף  ראשו  הניף את  הוא  האגדה  לפי 
לבאר, שבה הוא עדיין חי. לא מפתיע שלימים הפך 
האתר לתחליף לעלייה לרגל למכה, ורבים מגיעים 
גם כיום לבקש ממנו בקשות. קברו של אבן–עבאס 
רצופה  אליו  הדרך  כל  אך  הגבעה,  במרומי  נמצא 
מבני קבר מהודרים לחברים ולגנרלים של האמיר 

טימור. אפילו המינקת שלו קבורה כאן. 
נשותיו  קברי  נמצאים  אבן–עבאס  לקבר  בסמוך 
אחד  כל  הקסום.  המתחם  של  האדריכל  וקבר 
מהקברים הוא גולת כותרת אדריכלית, הן מבפנים 
והן מבחוץ. הביקור כאן יפה במיוחד לקראת שקיעה, 
כשקרני השמש הכתומות משתברות בכיפות התכלת 

המזוגגות וצובעות בזהב את הלבנים החשופות. 
הקברות  בית  משתרע  המתחם  לחומות  מעבר 
המודרני של העיר, שאחד מאגפיו הנפרדים מוקדש 
הקברות,  בית  וקוטלג  מופה  לאחרונה  ליהודים. 
יכולים למצוא את קברי קרוביהם  אותו  והפוקדים 
לא  ישנם  כאן  הקבורים  היהודים  בין  רבה.  בקלות 
מלחמת  במהלך  מאירופה  שברחו  פליטים  מעט 
המזרחית.  החלקה  מוקדשת  ולהם  השנייה,  העולם 
את בית הקברות מתחזקים בהתנדבות כמה יהודים 
מהקהילה המקומית הקטנה שנותרה בעיר, ובראשם 
ניסן, השש לסייע במציאת קרובי משפחה ולנדב כל 
מידע שמצוי ברשותו. לצד בית הקברות יש בעיר 
מתחם:  באותו  מהם  שניים  כנסת.  בתי  שלושה  גם 
בית הכנסת המקומי הקרוי גומבאז )על–שם הכיפה 
האשכנזי,  הכנסת  ובית  עליו(,  הסוככת  הגדולה 
בין  המקורה  המבואה  לאורך  והדר.  נוי  חסר  שהוא 

g@globes.co.il

סמרקנד.  רבני  של  תמונות  תלויות  ההיכלות  שני 
אחד מהם הוא סבא של השף ישראל אהרוני. למראה 

הגבות אי–אפשר לטעות בזהותו. 

והנה דבר המגילה
)Kuniki(, בפאתי סמרקנד, נחבא  בעיירה קוניקי 
שבהם  בעולם  היחידים  המקומות  אחד  הכלים  אל 
עדיין מיוצר נייר בתהליך הקדום. סוד ייצור הנייר 
נודע בעולם שממערב לסין רק בעקבות קרב טאלס, 
שנת 751 לספירה, שבו הובסו הלגיונות הסיניים על–

וטיבטים. כמה  ידי כוחות מרכז אסייתיים, עבאסים 
והסגירו  המוסלמים  בשבי  נפלו  סינים  נייר  יצרני 
את הסוד. המדען וההוגה המרכז אסייתי אל–ביירוני 
כתב  לספירה,  העשירית  המאה  בן   ,)Al-Bairuni(

גם כשהתארחתי אצל משפחה יהודית כיבדו אותי 
בסומלק, המאכל המסורתי של הנברוז. "יש לך 
זכות גדולה לאכול ממנו", הבהירה לי המארחת

על–ידי  הנייר  ייצור  שיטת  שוכללה  שבסמרקנד 
נייר  ייצור  שאישרו  )מבטשות(  נייר  טחנות  הקמת 

איכותי יותר ובכמויות הרבה יותר גדולות. 
עץ  מענפי  הקליפה  את  מסירים  הקטן  במפעל 
אותה  וכותשים  אותה  מבשלים  שנה,  בני  תות 
ומחובר  המים  בזרם  מונע  כפות  גלגל  במבטשה: 
הזיזים  מניפים  סיבוב  כל  עם  זיזים.  שעליו  לציר 
עץ  ענפי  סיבי  את  שכותשים  כבדים,  עץ  פטישי 
התרחיף  ואת  במים  מערבבים  העיסה  את  התות. 
ומשייפים  מייבשים  רשת,  דרך  מסננים  שנוצר 
מרכזים  בעיר  יש  זו  ייחודית  מלאכה  לצד  בצדף. 
לעבודות יד שונות, בעיקר אריגת שטיחים. חלק 
מבעלי הקואופרטיבים הם פליטים אפגנים, שברחו 
כשנחה  לגבול.  מעבר  עסקים  וביססו  ממולדתם 
ארצם  על  בסיפורים  מפליגים  הם  הרוח  עליהם 
שחרבה, ועל פריחתם השופעת ופריים המתוק של 
¿ עצי המטעים.  

הגעה: חברת Uzbekistan Air מפעילה טיסות ישירות מתל אביב לטשקנט. 
ובין  לחיווה  טשקנט  בין  )בעיקר  גדולים  נסיעה  מרחקי  לקצר  מנת  על 

חיווה לבוכרה, ניתן להשתמש בטיסות פנים(
מטבע מקומי: סום )Soum(. השער הוא 180 סום לדולר

מקומות לינה: בכל הערים המתוירות באוזבקיסטן יש מלונות טובים 
עונות מתאימות לטיול: אביב וסתיו. החורף קר מאוד והקיץ לוהט

מידע מעשי

אתר הקבורה המלכותי 
שאהי זינדה. פריחת 

עצי המשמש, המזכירים 
כל–כך שקדיות, מתרחשת 

בחג הנברוז

אביב הגיע, נברוז בא
ראש השנה הפרסי הקדום

הנברוז )Nowruz( הוא במקורו ראש השנה 
ניצחון כוחות  הפרסי הקדום, ומבטא את 
סמלי  באופן  והרוע.  החשיכה  על  והטוב  האור 
השוויון  יום  במארס,  ב–21  או  ב–20  נחגג  הוא 
האביבי, כששעות האור גוברות מיום ליום. בדת 
החגים  זה אחד  הקדומה  הפרסית  הזורואסתרית 
המואר  האל  של  ניצחון  מסמל  והוא  החשובים, 
אהרימן.  האפל  האל  על–פני  מאזדה  אהורה 
בגרסתו המודרנית זהו חג אביב עממי ושמח בעל 
אופי חילוני, שנחגג במקומות רבים במרכז אסיה 
- מאזרבייג'ן, עבור בכורדיסטן ובטורקמניסטן, 

ועד טורקיה וארמניה. 
הוא קישוט שולחן  אחד ממנהגי החג המרכזיים 
פריון  המייצגים  מסורתיים  אלמנטים  בשבעה 
צבעונים(,  או  יקינתון  כלל  )בדרך  פרחים  ושפע: 
מסמלים  מונבטת  וחיטה  תפוחים(  )לרוב  פירות 
המצוירות.  הביצים  גם  וכך  ופוריות,  התחדשות 
עושר,  מסמלים  מטבעות  בריאות,  מציין  שום 
כל  בפרסית  ועוד.  נרות  עם  פמוטים  מראה,  וגם 
הדברים הללו מתחילים בסין, הסמ"יך הפרסית.  
 - שונות  דתות  בני  משתתפים  בחגיגות 

החג  שיא  יהודים.  וגם  מוסלמים  זורואסתרים, 
וחברותיים  משפחתיים  לפיקניקים  יציאה  הוא 
חוגגים  בחיק הטבע. אפילו באיראן האסלאמית 
את  מחבבים  אינם  האייתוללות  אם  גם  אותו, 
המנהג בשל שורשיו הקדם–אסלאמיים. איראנים 
גולים בעולם חוגגים אותו "בגדול", משום שהוא 
מסמל בעיניהם את יופייה של התרבות הפרסית 
החגיגות  האייתוללות.  עליה  שהשתלטו  לפני 
שם  הברית,  בארצות  במיוחד  ופומביות  גדולות 
המקיימת  איראן,  יוצאי  של  גדולה  קהילה  יש 
ובלוס  יורק  בניו  וצבעוניות  גדולות  תהלוכות 

אנג'לס. 

בחלקה היהודית בבית 
הקברות הכללי. מופה 
וקוטלג מחדש לאחרונה

שולחן החג. עם החפצים הסמליים, שמתחילים 
כולם בצליל סמי"ך 
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